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Tavaszi–nyári előzetes 
 

Lapunk tizenkettedik évfolyamát összevont, tavaszi–nyári számmal indít-
juk, ezzel próbálunk a huszonkettedik nyári akadémia résztvevői számára is 
minél gazdagabb és – reményeink szerint – érdekesebb anyagot nyújtani. 

Műhely rovatunk első írásában Fodor László tanár úr folytatja az egészség-
gel kapcsolatos – előző számainkban megkezdett – írásainak sorozatát. Tanul-
mánya témájaként ezúttal olyan fogalmat választott, amelyet „legkönnyebben 
annak hiánya síkján” lehet meghatározni: a lelki egészség fogalmát. A lélek 
egészségének védelme össztársadalmi feladat – állítja a szerző –, melyet minél 
korábban el kellene kezdeni. Napjainkban, „a felgyorsult, folyamatosan változó 
és egyre több követelményt előtérbe hozó világában, a teljesítményre, a versen-
gésre, a fogyasztásra és a materiális növekedésre való erős összpontosítás kö-
rülményei között jóval fokozottabban vagyunk kitéve a stresszhatásoknak, és 
nagyobb valószínűséggel kerülünk olyan élethelyzetekbe, amelyek kockázatot, 
veszélyt jelentenek lelki életünk egészségének szempontjából” – olvashatjuk az 
írásban. Éppen ezért, a mentális egészségmegőrzésnek kora gyermekkortól kell 
kezdődnie, és ebben nagy szerepet kapnak az oktatási-nevelési intézmények is: 
„Az iskolai lelki egészségvédelem (…) érdekében többek között szervezetten 
(órarendszerűen) oktatni kellene a lelki egészség alapvető témáit, mindenekelőtt 
a lelki egészség megőrzésének technikáit és módszereit, formálni kellene a lelki 
egészség megőrzésének készségeit és szokásait.” 

A lelki egészség megőrzésének számtalan, az oktatásban-nevelésben hasz-
nálható módozata közé tartozik az önismeretet, az identitást, a valamely kultu-
rális közösséghez tartozás érzését erősítő ismeretek oktatása is. Ehhez a témá-
hoz Tarján Gábor tanár úr tanulmányát ajánljuk, melyben a szerző a napjaink-
ban egyre nagyobb hangsúlyt nyerő tantárgy, a magyarságismeret oktatásának 
szükségességét és lehetőségeit, lehetséges tartalmi elemeit tárja az olvasók elé. 
„Sajnos manapság többnyire azt tapasztalhatjuk, hogy a pedagógusképző in-
tézményeinkben végzettek jelentős része egyáltalán nem kap semmilyen szak-
mai felkészítést a magyarságtudat kialakításának módjairól. Ez különösen a 
közoktatás alsóbb szintjein – az óvó- és tanítóképző intézetekben – tartható 
komolyabb hiányosságnak” – állapítja meg a szerző a magyarországi képzésről, 
miközben az oktatás új koncepciójának megállapítását sürgeti. Az ismeretek 
oktatásának kérdése azonban nemcsak magyarországi kérdés. A Kárpát-meden-
cei és a távolabbi külhoni magyar közösségek számára a feladat fokozottabb 
odafigyelést igényelne, hiszen a legtöbb régióban egyáltalán nem, vagy – ahogyan 
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Erdélyben is – csak választható, ún. opcionális tantárgyként találkozhatnak a 
tanulók nemzetiségük kultúrájával, hagyományaival, történelmével; a szülők ké-
résére – ha van, aki az ismereteket megfelelő módon oktassa, és ha megszület-
nek a tantárgy témához méltó tankönyvei és segédletei. 

A korábbi évtizedek oktatási gyakorlata – a korabeli tankönyvek és szöveg-
gyűjtemények – a képet a szöveg kísérőjeként, kiegészítőjeként használta. A mai 
szemlélet azonban a képet egyre inkább a tanítás-nevelés egyik legfontosabb 
eszközeként kezeli, és mind a nevelésben, mind az oktatásban kiemelt szerepet 
szán a kép alkotási folyamatának és az értelmezésének is. Az előbbi folyamatról 
Muhi Sándor, az utóbbiról Benő Eszter értekezik – mindketten mesterfokon.  

Szabó Kálmán Attila tanár úr „örökségként” az erdélyi oktatás egy nagyon 
nehéz és szomorú szakaszát tárja elénk: a száz éve kirobbant világháború hatá-
sát az erdélyi tanítóképző intézményekre. A jól dokumentált írásból nemcsak az 
intézmények egyre nehezedő életéről, az 1916-os román betörés okozta károk-
ról és megpróbáltatásokról értesülhetünk, hanem beleolvashatunk a hadba vo-
nuló tanítványokhoz intézett búcsúztatóba és a frontszolgálatot teljesítő tanító-
jelöltek lövészárokban megfogalmazott leveleibe is. „Száz év távlatából is ösz-
szeszorul az ember szíve” – írja a szerző. 

A világháború éveiben, 1917-ben a magyar kormány egy középiskolai ta-
nárt, irodalomtörténészt küld Bukarestbe, hogy „az erdélyi románság irredenta 
mozgolódásainak bukaresti szálait kibogozgassa”* A „kibogozó” – akiről 2000-
ben iskolát neveztek el a háromszéki Gelencén – személyéről, páratlanul érde-
kes életútjáról, pedagógiai nézeteiről az Örökség és Portré rovatunk több írásából 
is tájékozódhatnak olvasóink; és Ozsváth Judit jóvoltából megismerkedhetnek 
a neves tanár munkásságát ma kutató neveléstörténésszel is. 

A „szívszorító” világháborús eseményekről szóló írások mellett végezetül 
mindenképpen a derűsebb témájú írásokra hívnánk fel vakációra készülő peda-
gógusaink figyelmét: a Módszer-Tár rovatunkból megtudhatják, hogyan fogadták 
a püspökladányi gyermekek a Galambnagymamá-t (Faragó Katalin lecketerve), 
milyen hidak és cölöpök szolgálnak a korszerű olvasóvá nevelésben (Gődény 
Andrea és Sinkó Judit tanulmánya és műhelyfoglalkozásai), a Könyvespolc-ból 
hogy milyen volt a Zászlónk (Jáki László leírásában), és milyen volt a Radnóti 
Miklóst „a rőt sövény előtt” váró hitves (Málnási Ferenc emlékezése); Ady 
Endre kalotaszegi rokonságáról és a száz évvel ezelőtti leánykérésről pedig Pé-
ter Mónika kalotaszentkirályi tanárnő írásából szerezhetünk érdekes ismerete-
ket. És még egy – ezúttal örömteli – száz éves eseményről: a Nyugat-ban 1914-
ben napvilágot lát A Kalota partján…  

                                                           
* Gagyi Jenő: Jancsó Benedek Bukarestben. In Asztalos Miklós (szerk.) Jancsó Benedek 

emlékkönyv. Budapest, 1931, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 23. p. 


